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O p dinsdag 6 december jl. hebben Gedeputeerde Staten de reikwijdte en het

Brabant

detailniveau van het provinciaal inpassingsplan Windenergie A 1 6 vastgesteld.

Kopie a a n

Daarmee kan bijna worden gestart met de onderzoeken in de m.e.r., het opstellen

van

van het PIP en de voorbereiding van de omgevingsvergunningen voor de realisatie

E.A.M. (Erik) Bruggink

van 1 0 0 M W aan windenergie in het A 1 6 gebied. Vandaag ontvangen

Telefoon

betrokkenen een reactie op hun zienswijzen en hebben wij een persbericht (bijlage)

(073) 6 8 0 82 3 9

verstuurd. U w staten nemen te zijner tijd een besluit over het Provinciaal

Email

Inpassingsplan. Graag informeer ik u tussentijds over de verschillende stappen die

ebruggink@brabant.nl

wij in dit proces zetten.

Achtergrond v a n het GS-besluit
In de Structuurvisie Windenergie op Land (31 maart 2 0 1 4 ) heeft het Rijk afspraken
vastgelegd met de provincies over hun opgave voor windenergie die eind 2 0 2 0
gerealiseerd moet zijn. De opgave voor provincie Noord-Brabant is 4 7 0 , 5 M W . De
regio West-Brabant heeft aangeboden hiervan 2 0 0 M W te realiseren. De te
plaatsen windmolens met een vermogen van minimaal 100 M W langs de A 1 6 zijn
hiervan een onderdeel. De gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert en
de provincie Noord-Brabant hebben op 1 december 2 0 1 5 een convenant gesloten.
Daarin hebben zij afgesproken dat de provincie een Provinciaal Inpassingsplan gaat
opstellen voor windmolens langs de A 1 6 met een vermogen van minimaal 100 M W .
O p grond van het Besluit-milieueffectrapportage is het PIP m.e.r.-plichtig. In het
convenant onderschrijven alle partijen het belang van afspraken over 'sociale
participatie', de betrokkenheid en inbreng van burgers bij de plaatsing van
windmolens en het gebruik van duurzame energie.

Provinciale Coördinatieregeling
Voordat gestart kan worden met de m.e.r., PIP en omgevingsvergunningen worden
uw Staten begin december gevraagd in te stemmen met het van toepassing
verklaren van de Provinciale Coördinatieregeling. De 4 gemeenten en provincie
achten het toepassen van de provinciale coördinatie regeling nodig om het proces
van realisatie zorgvuldig uit te voeren en de afspraken met het Rijk over de
einddatum te kunnen waarmaken. Het besluit maakt mogelijk dat er één integrale
procedure wordt gevolgd voor zienswijzen en bezwaar. In die procedure neemt
Provinciale Staten één besluit over het provinciaal inpassingsplan en de
bijbehorende vergunningen. Dit bevordert integraliteit en samenhang. Met het
coördinatiebesluit wordt tijdige realisatie (vóór 31 december 2020) haalbaar.

Milieueffectrapportage
Voor het vaststellen van het PIP en voor de vergunningverlening voor het project
Windenergie A16-zone doorlopen wij een m.e.r.-procedure. Het betreft een
zogenaamd 'combi-MER': een gezamenlijk plan- én project-MER. GS hebben
hiertoe een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld die van 25 juli t/m 19
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september 2 0 1 6 ter inzage heeft gelegen. In de Nota van Zienswijzen staat op

6 december 2 0 1 6

welke wijze de adviezen en zienswijzen meegenomen worden in de verdere
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uitwerking van het project. De Nota van Zienswijzen én de NRD geven samen de
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reikwijdte en het detailniveau van de m.e.r. aan. Het is -als het ware- de
onderzoeksagenda voor het MER.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
De NRD besteedt systematisch aandacht aan de in beschouwing te nemen
alternatieven door middel van een gemeentegrensoverschrijdende visie op
landschap en zonder op voorhand rekening te houden met "ingenomen posities"
van windleveranciers: een gelijk speelveld voor alle ontwikkelaars. Daarbij wordt
rekening gehouden met de wensen van betrokken gemeenten.
Er is nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheden voor sociale participatie
vanuit de omgeving. Gemeenten en provincie hebben minimumvoorwaarden gesteld
aan de invulling van de sociale participatie waaronder windenergie ontwikkeld kan
worden. Met een Green Deal die in januari 2 0 1 7 tussen ontwikkelaars, lokale
energiestichtingen en overheden wordt gesloten, wordt concrete invulling gegeven
aan deze voorwaarden. De stichtingen gaan het eigendom van een aantal
windmolens verwerven en zelf exploiteren zodat de lokale gemeenschap kan
profiteren van de opbrengsten. Daarmee wordt ook de acceptatie c.q. het
draagvlak voor windenergie vergroot. Sociale participatie geldt als randvoorwaarde
voor het daadwerkelijk plaatsen van windmolens in de A16-zone. Dit wordt in de
verdere besluitvorming en realisatie geborgd. O p deze wijze wordt invulling
gegeven aan het provinciale bestuursakkoord.
De NRD is mede het resultaat van een open planproces met gemeenten en
stakeholders (dorps- en wijkraden, energiecoöperaties, BMF, ZLTO etc en inwoners).
Er zijn ateliers en gesprekken georganiseerd in de fase van totstandkoming van de
NRD, er zijn twee windsafari's voor burgers georganiseerd en tijdens de
inzagetermijn hebben drie inloopavonden plaatsgevonden.
De NRD gaat in op het trechteringsproces van alternatieven. De notitie gaat qua
alternatieven niet buiten de kaders van het convenant Windenergie A 1 6 van de vier
gemeenten en de provincie en het met de regio vastgestelde zoekgebied zoals
vastgesteld in de Structuurvisie 2011 en de Verordening Ruimte. De NRD,
aangevuld met de Nota van Zienswijzen vormen samen een goede basis voor een
adequaat m.e.r.-traject.

Nota v a n Zienswijzen
In de Nota van Zienswijzen wordt de oogst van de inspraakronde voorzien van een
reactie, waarmee wordt recht gedaan aan de zienswijzen van de indieners. In de
Nota van Zienswijzen worden zowel de adviezen van de Commissie voor de m.e.r.
en de Provinciale Raad voor de Leefomgeving integraal overgenomen. De eerder
opgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau is inhoudelijk niet aangepast, maar
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vormt samen met de Nota van Zienswijzen het definitieve kader voor het op te
stellen MER.
O p basis van de zienswijzen en beide adviezen is er reden om de reikwijdte en het
detailniveau voor het op te stellen MER op bepaalde aspecten aan te passen c.q. te
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verduidelijken.
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Verschillende zienswijzen gaan over de optelsom van verschillende geluidsbronnen
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in het gebied: de snelweg A 1 6 , de HSL en de toekomstige windmolens. De
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provincie laat daarom onderzoeken wat het effect van windmolens is op de totale
geluidsbelasting in het gebied, ook als de belasting onder de wettelijke norm ligt.
Andere zienswijzen gaan over de vraag of de verlichting op windmolens tot overlast
leidt, en of windmolens bijdragen aan de verspreiding van bijvoorbeeld fijnstof of
bacteriën. O o k deze vragen laat de provincie nader beantwoorden in het MER. In
een tabel geeft de provincie een overzicht van alle zienswijzen die hebben geleid
tot veranderingen in de oorspronkelijke NRD.
Voor meer informatie over de NRD, de nota van zienswijzen en veelgestelde vragen
en antwoorden over het project Windenergie A 1 6 verwijs ik u naar de website
www.windenergieA16.nl. U kunt zich via deze website tevens aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief over het project.
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